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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pengamatan bab sebelumnya penulis menyimpulkan mengenai 

analisis isi pemberitaan terkait pariwisata di Provinsi Riau pada bulan 

Agustus 2017 sampai September 2017 sebanyak 32 berita. Indikator 

meliputi Aksesbilitas (AS), Akomodasi (AI) dan Atraksi (AT). 

Hasil penelitian pada bulan Agustus 2017 terkait pariwisata di 

Provinsi Riau sebanyak 14 berita, maka penulis menemukan Aksesibilitas 

(AS) sebanyak 25 atau dalam peresentasenya berjumlah 20,66%. AS Adalah 

derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan 

ataupun lingkungan. Akomodasi (AI) sebanyak 29 atau dalam perenstasenya 

23,96%. AI menjelesakan, Dapat mengacu kepada beberapa hal Fasilitas 

yang disediakan oleh distanasi atau program. Atraksi (AT) sebanyak 67 atau 

dalam peresentasenya 55,37%. AT Sesuatu yang menarik perhatian daya 

tarik. Seperti alam, budaya iven, makanan khas distinasi tersebut. 

Maka jumlah dari bulan Agustus 2017 sampai Sepetember 2017 

terkumpul 32 berita terkait pariwisata di Provinsi Riau, Aksesibilitas (AS) 

sebanyak 92 ata peresentasenya 29,11%. Akomodasi (AI) sebanyak 90 atau 

peresentasenya 28,48%. Atraksi (AT) sebanyak 134 atau peresentasenya 

42,40%. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberitaan terkait pariwisata di 

Provinsi Riau bahwa penggunaan Atraksi (AT) terbanyak dari jumlah total 

32 berita yang terkumpul. Sedangkan penggunaan paling sedikit Akomodasi 

(AI) sebanyak 90. 

Dalam pemberitaan lebih menekankan AT memang lebih baik, 

karena orang yang membacanya akan tertarik berkunjung ke distinasi yang 

di beritakan, tapi bukan bertti AS dan AI di biarkan. 

Riaupos.co bukan tidak memberitakan AS dan AI, merekan hanya 

menjelasakan AS dan AT sekilas saja, karena AT dan AI hanya untuk 

menjelaskan lokasi dan fasilitas di lokasi yang diberitakan. 
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B. Saran  

Setelah menyelesaikan penelitian di media Riaupos.co terkait 

analisis isi pemberitaan terkait pariwisata di Provinsi Riau, maka penulis 

meempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Riaupos.co agar tidak terlalu berulang-ulang menceritakan 

keindahan distanasi, harus seimbang dengan aksesibilatas, akomodasi 

dan atraksi 

2. Kepada Riaupos.co agar dapat selalu meningkatkan informasi 

pariwisata yang ada di Provinsi Riau, masih banyak yang belum tergali. 

 


